Wie zijn wij?
Smart Robotics, het uitzendbureau voor robots, ontwikkelt en zendt modulaire robots uit die voor
specifieke taken kunnen worden ingezet. Met dit concept spelen we in op de behoefte aan
flexibele robotica binnen de industrie. Vanwege de snelle groei van ons bedrijf hebben we plek
voor een nieuwe collega! We zijn op zoek naar een talent op het gebied van software
development. Zie jij jezelf al werkzaam binnen hét bedrijf van de toekomst samen met een super
gezellig team van jonge, enthousiaste collega’s? Wij leren je graag beter kennen!
Binnen je rol als engineer werk je veelal met bestaande systemen, waarin ook testen een rol speelt.
Je bent de koppeling tussen hardware, software en control en werkt vindt het daarmee leuk om te
schakelen tussen deze verschillende componenten.
Dit ben jij!
• Je wordt enthousiast van het werken met en testen van bestaande systemen.
• Je vindt het leuk om te werken met low level componenten (drivers, kinematica).
• Binnen het werken in teamverband kun je jezelf omschrijven als ‘rots in de branding’.
• Je gaat een uitdaging niet uit de weg en brengt je werk graag naar the next level.
• Je wordt niet alleen enthousiast van het maken van een ontwerp, maar ook van het in de
praktijk brengen hiervan.
Beschik je over een technisch HBO/WO diploma en goede programmeer skills? Heb je ervaring met
Python en/of C++, ben je wiskundig sterk onderlegd en is robotica ook nog eens de sector waarin jij
je helemaal thuis gaat voelen? Dan zoeken wij jou!
Ben je klaar om je verder te ontwikkelen en aan de slag te gaan binnen een dynamisch en groeiend
bedrijf? Je komt terecht in een jong en energiek team, waar je de ruimte en zelfstandigheid krijgt
om je volledig te storten op je rol. Er heerst een prettige en collegiale sfeer bij ons op de werkvloer
en we maken regelmatig tijd vrij voor gezamenlijke teamactiviteiten.
Wat bieden wij jou?
• We hanteren flexibele werktijden; een goede balans tussen werk en privé staat bij ons
centraal.
• We bieden je de mogelijkheid om jezelf op verschillende vlakken verder te ontwikkelen.
• Goede arbeidsvoorwaarden waaronder; 30 vrije dagen, reis- en onkostenvergoeding en
een goede pensioenregeling
• Een gezellig team met behulpzame en vriendelijke collega’s. Werkplezier staat op een, en
successen worden gevierd!
Enthousiast? Wij ook! We zien je motivatie en cv graag tegemoet via careers@smart-robotics.nl.

